
YK:n lapsen oikeuksien  
sopimus koskee jokaista  
alle 18-vuotiasta. Sen 
54:ään kohtaan on listattu, 
mitä lapset tarvitsevat 
voidakseen elää hyvää 
elämää.

Turva

Sinulla on oikeus 
olla turvassa.  

Kukaan ei saa satuttaa  
tai kiusata sinua.

Terveys

Sinulla on oikeus elää 
mahdollisimman terveenä 

ja saada tarvittaessa 
hoitoa.

Mielipiteet

Sinulla on oikeus  
ilmaista mielipiteesi,  
kunhan se ei loukkaa  

muiden oikeuksia.

Koulutus

Sinulla on oikeus 
koulutukseen ja 
laadukkaaseen  

opetukseen.

Ei syrjintää

Kukaan ei saa syrjiä 
sinua esimerkiksi 

vammasi, ihonvärisi, 
sukupuolesi, seksuaalisen 

suuntautumisesi, 
vanhempiesi taustan 

tai minkään muunkaan 
tekijän perusteella.

Vapaa-aika

Sinulla on oikeus 
lepoon ja vapaa-aikaan.

Oikeudet tutuiksi

Sinulla on oikeus  
kuulla ja oppia lapsen 

oikeuksista.

Lapsen oikeudet
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Koulusi aikuiset 
auttavat ja tukevat sinua 

  NÄILTÄ AIKUISILTA   

  SAAT KOULUSSA APUA  

Oma opettaja ja erityisopettaja
• Auttavat silloin, kun tarvitset tukea kouluteh-

tävien kanssa tai tukea oppimiseen oppitun-
neilla.

• Auttavat kiusaamistilanteiden selvittelyssä.

• Omalle luokanopettajalle tai ryhmänohjaajalle 
voit kertoa mistä tahansa huolesta. Tarvittaes-
sa hän ohjaa sinut oikean aikuisen luokse.

Koulunkäynnin ohjaaja
• Auttaa silloin, kun tarvitset aikuisen apua tai 

tukea koulupäivän aikana esimerkiksi oppitun-

neilla, välitunneilla tai ruokailussa.

Kuraattori
• Auttaa silloin, kun olet surullinen tai kaipaat 

juttuseuraa.

• Auttaa silloin, kun olet huolissasi koulun-
käynnin sujumisesta tai esimerkiksi perhee-
seen, kavereihin tai vapaa-aikaan liittyvistä 
asioista.

Psykologi
• Auttaa silloin, kun tuntuu siltä, että koulun 

käyminen on vaikeaa tai oppiminen tuntuu 
vaikealta.

• Auttaa silloin, kun tunnet itsesi alakuloiseksi 
tai masentuneeksi. 

 

Terveydenhoitaja ja koululääkäri
• Auttavat silloin, kun olet huolis sasi omaan 

terveyteesi liittyvistä asioista.

• Tapaat terveydenhoitajan ja koulu lääkärin 
koulussa toteutettavien terveystarkastusten  
ja rokotusten yhteydessä.

 

  NÄIN HAET APUA  

  KOULUSI AIKUISILTA  

• Tavoitat kuraattorin, psykologin ja terveyden-
hoitajan heidän työhuoneistaan koululla tai 
soittamalla tai laittamalla viestin. Voit myös 
pyytää ketä tahansa koulun aikuista tai van-
hempaasi olemaan heihin yhteydessä. 

• Voit aina hakea apua omalla kielelläsi (esim. 
puhelimen käännössovelluksesta voi olla 
apua). Tarvittaessa tapaamisessa voidaan 
käyttää myös tulkkia.
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